
 หน้าฝนแบบนี้ จึงหยิบสถิติเกี่ยวกับฝนมาเล่าสู่กันฟัง ไทยเรามีบันทึกเก่าแก่

ฉบับหนึ่งเรียกว่า ”จดหมายเหตุบัญชีน�้าฝน” ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา 

ปวเรศวริยาลงกรณ์ (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่8 ) พระองค์ทรงบันทึกจ�านวนฝนตก

เป็นรายวันอย่างต่อเนื่องตลอด 45 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2389 – 2433 หรือตั้งแต่ช่วง

ปลายรัชกาลที่ 3 ถึงช่วงกลางรัชกาลที่ 5 

 วิธีการวัดปริมาณน�้าฝนนั้น ใช้บาตรตั้งไว้กลางแจ้ง มาตราวัดที่ใช้ก็มีความ

ล�้าสมัยมาก โดยได้น�ามาตราวัดปริมาณน�้าฝนแบบไทยมาเทียบกับมาตราวัดสากลแบบ

อังกฤษว่า

หน่วย 1 นิ้วของไทย เท่ากับ 7 เซนติเมตรของอังกฤษ 

โดยได้ทรงบัญญัติว่า 1 นิ้ว เท่ากับ 1 สัปดังค (สัป แปลว่า เจ็ด)

 ...เมื่อน�้าฝนเต็มบาตรจะมีปริมาณ 50 นิ้ว หรือ 50 สัปดังค (350 เซนต์) 

นั่นจึงนับเป็นฝนห่าหนึ่ง

 จดหมายเหตุฯ นี้มีความยาวมากถึง 13 เล่มไทย ไม่เพียงบันทึกเกี่ยวกับดินฟ้า

อากาศยังบันทึกควบคู่ไปกับเหตุการณ์บ้านเมือง จดหมายเหตุฯนี้จวบจนปัจจุบันจึงเป็น

บันทึกล�้าค่าของชาติไทยทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ และสถิติ

นานาสาระ

Hello

ปีที่ 9 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2561)

NSO
จุลสารของชาวสถิติ



 ฟ้าพร�าฉ�่าทุกหน  เปรียบหยาดฝนเทียบหยาดเหงื่อ

 สุขทุกข์ถ้วนจุนเจือ  เราจะเอื้อเพื่อประชา

 เข้าสู่หน้าฝนชุ่มชโลมทั่วถิ่น ความชอุ่มหล่อเลี้ยงให้แมกไม้เบ่งบาน 

การงานช่วงนี้ก็ท�าให้ชาว สสช. มีภารกิจล้นหลามเช่นกัน

 ถึงกระนั้นก็อย่าได้ท้อแท้ แม้ภาระจะหนักหนาจนอาบเหงื่อต่างน�้า 

แต่หยาดเหงื่อที่หลั่งรินนั้น จะกลั่นเป็นสายฝนพร่างพรมให้แผ่นดินไทยที่

เรารักแห่งนี้ได้แช่มชื่นกันถ้วนหน้า

 เช่นนั้นแล้ว เราชาว สสช. อย่าได้ท้อ ลุยให้เต็มที่ เหงื่อทุกหยด

ของเราทุกคนจะล�้าค่าดั่งหยาดเพชรแน่นอน

 ภาพปกแปลกตาเล่มนี้ อย่าได้

สงสยัว่าเป็นซรีีย์่ มนต์รกั สปค. ทางช่องไหน 

 บ.ก.จะมาแจงแถลงไขให้ทราบว่า 

มีงานใหญ่ของชาว สสช. ใกล้มาถึงแล้ว

 นั่นคือ “โครงการส�ามะโนประชากร
และเคหะ” หรอื สปค. ท่ีจะจัดท�าใน พ.ศ. 2563 

ปี 2561 นี ้จะมกีารท�า สปค. ทดลองใน 5 พ้ืนท่ี

 ใครใกล ้ ท่ี ไหน เตรียมกันไว ้

บ.ก.
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1. แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.
2. แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.
3. ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์   
   สุพรรณบุรี 
4. ต.ศาลาแดง อ.บางน�้าเปรี้ยว  
   ฉะเชิงเทรา
5. ล�สามแก้ว ต.คูคต และหมู่ 8 
   ต.ล�ลูกกา อ.ล�ลูกกา ปทุมธานี

บรรณาธิการ

บ.ก. 
กระจายข่าว Return of สปค.

...จึงแจ้งมาเพื่อร่วมแรงร่วมใจกัน :)

ออกโรง
5 - 31 สิงหา 

ศกนี้

 
 

สปค.ทดลอง 5 พื้นที่ 
ได้แก่ ...



ไฮไลต์
 สสช. เน็ตประชารัฐ

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นส.สุพินดา สัตยพงศ์  

สถิติ จังหวัดอุทัยธานี น� า ทีมเจ ้ าหน ้า ท่ีส� านักงานสถิติ

จังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วย “โครงการบ�าบัดทุกข์ 

บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งท่ี 7/2561 

เ พ่ื อ น� า บ ริ ก า ร ข อ ง รั ฐ ไ ป ใ ห ้ บ ริ ก า ร แ ก ่ ป ร ะ ช า ช น

 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ส�านักงาน

สถิติจังหวัดล�าพูนร่วมออกหน่วยบริการประชาชน  

ตามโครงการ “หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข และ

คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดล�าพูนเคล่ือนท่ี” 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ พร้อมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ของส�านักงานฯ
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@อุทัยธานี

@ล�พูน

ตจว. 
ขอเล่า

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคมได้ตดิตัง้เนต็ประชารฐัเป็นท่ีเรยีบร้อย 

สสช.จึงรบัหน้าท่ีต่อในด้านการตดิตามประเมนิ

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการเน็ตประชารัฐ 

 เดอืนพฤษาคมท่ีผ่านมาจึงได้จัดการ

ประชุมปฏิบัติการระดับผู้ก�ากับงานจังหวัดและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วม

มือด้านการเก็บสถิติและสร้างเครือข่ายด�าเนิน

การ อีกท้ังยังมีการประชุมปฏิบัติการระดับ

อ�าเภอท่ีจะเสร็จสิ้นปลายเดือนมิถุนายนนี้

การประชุมปฏิบัติการผู้ก�ากับงานอ�าเภอจัดขึ้น 4 ครั้งคือ 

จังหวัดนครนายก เชียงใหม่ มุกดาหาร และสุราษฎร์ธานี

ก ารปร ะ ชุ มปฏิ บั ติ

การผู้ก�ากับงานระดับ

จังหวัดได้จัดข้ึน 5 ครัง้

คอื จังหวดัปราจีนบรุี 

นครนายก เชียงใหม่ 

ขอนแก่น และสงขลา

 วันท่ี 14 ม.ิย. 2561 น.ส.ศริญิาพร รุง่สขุ สถติจัิงหวดั

ราชบุรี มอบหมายให้ น.ส.มนปภพ สงวนสัตย์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติ

การสถิติลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการส�ารวจ

คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยิ่นตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ณ บ้านชัฏใหม่ หมู่ ๓ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

 วันที่ 26 มิ.ย. 2561  นางอัญชลี ธนากูรเมธา 

ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมพนักงาน และจนท.ส�านักงาน

สถตินิครพนมร่วมประชมุชีแ้จงการปฏบิตังิานสนามโครงการ

ส�ารวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการ

เงินของประชาชน พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ส�านักงานสถิติจังหวัดนครพนม

@ราชบุรี

พี่น้องชาว สสช.ในจังหวัดทั่วประเทศ

ล้วนมีข่าวคราวมาฝาก จึงหยิบมาเล่าให้หายคิดถึงกัน

@นครพนม



ส่องกล้องผ่านเลนส์
     ในวาระสงกรานต์  

2561 สสช. ได้จัดพิธีรดน�า้

ขอพรผู ้บริหารระดับสูง 

โดย ผสช.ภชุพงค์ โนดไธสง 

ได้กล่าวให้พรแก่ชาว สสช. 

ในบรรยากาศสนุกสนาน 

อบอุ ่น ณ บริเวณลาน

อ เนกประสงค ์  ชั้ น  4 

ส�านักงานสถิติแห ่งชาติ 

เมื่อวันท่ี 10 เม.ย. 2561 

ปี สสช.

ทีมมาดี ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ/ ค่ะ

นงรามอรอนงค์แห่ง สสช.

ขอแสดงความยินดีแด่ คนดีคนเก่ง สสช. 

(จากซ้ายไปขวา) 

น.ส.นภัสสร หอมวงศ์ กองสถิติสังคม

นางน�้าผึ้ง เชิดชูพงษ์ ผอ. กองสถิติเศรฐกิจ

นางนิรันดร รอดย้อย สนง. เลขานุการกรม

เหล่าผู้บริหาร

คนสวย 

&นางร�าคนงาม

ผสช.ภุชพงค์ โนดไธสง  
โปรยดอกไม้ในพิธีบวงสรวงพระพรหม

ชาว สสช. น้อมส�าราญยามบ่าย

 ผสช. ภุชพงค์ โนดไธสง พร้อม

บุคลากรใน สสช .  ร ่ วมพิ ธีบวงสรวง

พระพรหม และพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 55 ปีวนัคล้ายวนัสถาปนา สสช.

รวมถึงจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่

ข้าราชการ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ 

ชั้น 4 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และได้ร่วม

รับประทานพร้อมจัดแสดงกันอย่างอบอุ่น

ในช ่วงบ ่าย เมื่อวันท่ี 23 พ.ค. 2561

กิจกรรม สสช.

พิธีสงฆ์ในช่วงเช้า

55

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาร่วมแสดงความยินดี
ในวาระครบรอบ 55 ปี สสช.

ถ่ายหมู่ครอบครัวเรา สสช.
นางวรัย วรมนตรี อดีตรองเลขาธิการ สสช.

ได้น�าสวดในพิธีบวงสรวงพระพรหม

บรรยากาศ
ชื่นมื่นสุขใจ
ของชาว สสช.

ชาว สสช. 
รดน�้าขอพร


